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Vážené dámy, vážení pánové,
v posledním letošním vydání Včasných varování se dozvíte, že vznikla
nová pracovní skupina s poněkud komplikovaným názvem: pro subsidiaritu a proporcionalitu. Má, zjednodušeně řečeno, prozkoumat, jak by EU
mohla dělat méně, zato lépe. Je to samozřejmě dobrá zpráva. Již léta
požaduji, aby se na sebe EU nesnažila nabalovat horu nových pravomocí, které potom nezvládá. Nezbývá než doufat, že tato pracovní skupina
nepůjde cestou svých nesčetných předchůdkyň, jejichž závěry putovaly
z tiskové konference rovnou do koše.
Unie má rozpočet na příští rok. Vše proběhlo nebývale hladce a rychle.
A možná je to škoda. Británie z EU odejde za necelé dva roky a její finanční příspěvek bude ve společné kase citelně chybět. Je tedy nejvyšší čas
začít přemýšlet, jak stále bobtnající unijní rozpočet reformovat a osekat.
Dámy a pánové, přeji vám klidné svátky a dobré čtení.
Jan Zahradil

Facebook: acreurope

Youtube: theallianceecr

Twitter: @acreurope

Flickr: aecr

Alliance of Conservatives and Reformists in Europe, Rue du Trône 4, 1000 Brussels, www.acreurope.eu
ACRE je uznána a částečně financována Evropským parlamentem. Názory vyjádřené v této publikaci nemusí být v souladu s názory Evropského
parlamentu a Evropský parlament za ně nenese žádnou odpovědnost.
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SPOLUPRÁCE EU A USA

TRH S PLYNEM

1. 11. 2017 vstoupily v platnost další aspekty dohody
o vzájemném uznávání mezi
EU a USA. Dohoda se zabývá
uznáváním inspekcí výrobních
míst pro léčivé přípravky a aktualizuje dohodu z roku 1998.
Jedná se o bezprecedentní
případ, jelikož americký FDA
nikdy předtím neuznal inspektorát z jiné země.
| goo.gl/ekarqe

Komise chce, aby se na plynová vedení mezi členskými státy a třetími
zeměmi vztahovala pravidla vnitřního trhu. Návrh zveřejnila
8. 11. 2017. Reforma by se měla vztahovat i na již existující propojení,
členské státy by nicméně měly moci z některých pravidel udělit výjimku (přístup třetích stran, vlastnické oddělení infrastruktury
a dodavatelů) za předpokladu, že to vážně neohrozí fungování trhu
a bezpečnost dodávek v EU. | goo.gl/g6CcVx

EMISNÍ POVOLENKY

-2,2 %
ročně

9. 11. 2017 byla dojednána dohoda na reformě
evropského systému obchodování s emisními
povolenkami. Jejím hlavním bodem je stanovení
tempa roční redukce dostupných povolenek o 2,2 %
mezi lety 2021–2030 (oproti dosavadní hodnotě
1,74 %). Více povolenek by mělo rovněž být
staženo do stálé rezervy, jejíž objem by se měl
mezi lety 2019–2023 zdvojnásobit. Platnost části
povolenek ve stálé rezervě by navíc mohla po roce
2023 vypršet. | goo.gl/q8Ym67

BUDEME POTŘEBOVAT NOVÁ AUTA?

-30 %

do roku 2013
Komise chce snížit emisní limity pro osobní vozidla.
Navrhla to 8. 11. 2017 v rámci legislativního
balíku k čisté mobilitě, který stanovuje mimo jiné
i nové emisní limity pro osobní vozidla do roku
2030. Hlavním bodem návrhů je stanovení nových
emisních cílů pro osobní a lehká užitková vozidla
(dodávky). V obou kategoriích budou muset výrobci
dosáhnout snížení emisí CO2 o 15 % v roce 2025
a o 30 % v roce 2030 oproti roku 2021 (95 gramů
CO2/km pro osobní automobily a 147 gramů CO2/km
pro lehká užitková vozidla). | goo.gl/i66xgh
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BOJ PROTI FAKE NEWS

V EU bude probíhat veřejná konzultace týkající se problematiky falešných zpráv (tzv. fake news) a šíření dezinformací na internetu, Komise
o tom rozhodla 13. 11. 2017. Informovala také o tom, že by měla nově
fungovat expertní skupina na vysoké úrovni, v níž má být zastoupena
akademická obec, online platformy, zpravodajská média a organizace
občanské společnosti. Na základě práce nové expertní skupiny
a výsledků veřejné konzultace by měla být na jaře 2018 vypracována
strategie EU proti šíření falešných zpráv. | goo.gl/xSQRqJ

MOBILITA ARMÁDY

EU chce, aby bylo zboží při
prodeji z jednoho členského
státu do druhého daněno
stejně, jako když je prodáváno
vnitrostátně. Proto Komise
4. 10. navrhla reformu
stávajícího systému DPH.
Při jednáních o „dokončení
jednotného prostoru DPH v EU“
má Komise v plánu usilovat
o dosažení dohody ohledně
čtyř základních zásad: (1) boj
proti podvodům; (2) jednotné
kontaktní místo; (3) přechod na
zásadu „země určení“; (4) méně
byrokracie. Legislativní návrh
bude zaslán k odsouhlasení
Radě a Evropskému parlamentu
ke konzultaci. V roce 2018
Komise hodlá předložit
podrobný právní návrh na
změnu směrnice o DPH, který
by měl obsahovat technické
podrobnosti, aby mohl být
navržený režim implementován.
| goo.gl/AJjPs9

KONEC GEOBLOCKINGU

EU chce předcházet diskriminaci spotřebitelů a podniků, pokud jde
o přístup k cenám a k prodejním nebo platebním podmínkám při nákupu zboží a služeb v jiné zemi EU. Z tohoto důvodu se instituce 20. 11.
2017 dohodly na ukončení neodůvodněného zeměpisného blokování
spotřebitelů, kteří si chtějí online koupit zboží nebo služby v rámci EU.
Stanovení odlišných cen (na rozdíl od cenové diskriminace) nemá být
zakázáno, takže obchodníci by měli moci nabízet odlišné všeobecné
podmínky přístupu (včetně cen) a zaměřovat svou činnost na určité
skupiny zákazníků na konkrétních územích. | goo.gl/b15qej

BUDOUCNOST EU

Pracovní skupina pro subsidiaritu a proporcionalitu, která byla
vytvořena 14. 11. 2017, se má zabývat scénářem „Dělat méně, zato
efektivněji“ z bílé knihy o budoucnosti Evropy. Komise ji zveřejnila
v březnu 2017. Obsahuje pět scénářů vývoje EU do roku 2025, z nichž
jeden počítá s omezením legislativní činnosti. Pracovní skupina by
měla začít pracovat 1. 1. 2018. | goo.gl/o2Ex3V

PŘESUN AGENTUR

Novým sídlem Evropského
orgánu pro bankovnictví (EBA)
bude Paříž. A novým sídlem
Evropské agentury pro léčivé
přípravky (EMA) má být nově
Amsterodam. Rozhodli o tom
ministři 27 členských států
20. 11. 2017. Tyto dvě agentury,
jež v současnosti sídlí ve Velké
Británii, je třeba přemístit
v souvislosti s brexitem
| goo.gl/rf8wjS
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EKOLOGICKÁ PRODUKCE

Rada ministrů zemědělství
se 20. 11. 2017 po dlouhém
vyjednávání dohodla na
podobě návrhu nařízení, které
má upravit kontroly ekologické
produkce, ale i zjednodušit
přechod z konvenčního
zemědělství. Cílem je revidovat
předpisy týkající se ekologické
produkce, konkrétně (1)
odstranit překážky pro
udržitelný rozvoj ekologické
produkce v EU, (2) zaručit
spravedlivou hospodářskou
soutěž pro zemědělce a
hospodářské subjekty
a umožnit efektivnější
fungování vnitřního trhu a (3)
zvýšit důvěru spotřebitelů
v ekologické produkty.
| goo.gl/czEtgH

POVOLENÍ K POBYTU

3,4 mil.

V průběhu roku 2016 bylo v EU vydáno přibližně 3,4 mil. prvních
povolení k pobytu občanům ze zemí mimo EU. Tento počet je
rekordní. Eurostat o tom informoval 16. 11. 2017. Nárůst byl
způsoben především vyšším počtem prvních povolení vydaných z tzv.
jiných důvodů (+ 64 %) a z pracovních důvodů (+ 21 %). Pracovní
důvody představovaly čtvrtinu (25,4 %) všech prvních povolení
k pobytu vydaných v EU v roce 2016, rodina byla jako důvod ve 23,2 %
a vzdělání ve 20,7 %. Zatímco ostatní důvody představovaly 30,7 %.
V rámci jiných důvodů je zahrnuta také otázka mezinárodní ochrany
a humanitárního statusu, což v roce 2016 představovalo pouze 14 %
všech prvních povolení k pobytu. | goo.gl/pA5K4T

NA INTERNETU BEZPEČNĚ

KONTROLY NA HRANICÍCH

Takzvaný systém vstupu/
výstupu má urychlit
a zjednodušit hraniční kontroly
státních příslušníků třetích
zemí přijíždějících do EU. Rada
návrh přijala 20. 11.
| goo.gl/cGikBm

Nově přijatá pravidla mají snížit
objem platebních podvodů
a chránit důvěrnost finančních
údajů uživatelů, zejména u plateb
na internetu. K provedení platby
bude podle nových pravidel
vyžadována kombinace alespoň
dvou nezávislých prvků ze tří: něco,
co uživatel ví (heslo, PIN); něco, co
vlastní (karta, mobilní telefon) a biometrický údaj, jako je skenování
otisků prstů nebo duhovky. Komise pravidla pro zvýšení bezpečnosti
elektronických plateb přijala 27. 11. 2017. | goo.gl/TwYTf7
SZP V NOVÉM

Komise 29. 11. 2017 zveřejnila sdělení
„Budoucnost potravinářství a zemědělství“, které představuje další krok v přípravě legislativy SZP pro období 2021–
2027. Komise si řešení představuje tak,
že EU zvolí základní parametry a cíle
politiky a na členských státech zůstane
její provádění, což ale kromě větší subsidiarity přináší i větší odpovědnost, např.
za stanovení takových opatření, která
cílů budou dosahovat. | goo.gl/qN6aZo
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ROZPOČET EU NA ROK 2018

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

160,1 mld. € na závazky
144,7 mld. € na platby

Komise 29. 11. 2017 předložila
opatření, která by měla
zajistit kvalitní ochranu
práv duševního vlastnictví.
Chce zajistit, aby výrobci
měli přístup k technologiím
na základě transparentních
a předvídatelných pravidel pro
udělování licencí na patenty.
A aby držitelé patentů byli
za své investice do výzkumu
a vývoje a činnosti v oblasti
normalizace odměňováni.
Přijatá opatření zahrnují
zejména posílení boje proti
padělání a pirátství.
| goo.gl/2YfjAh

Rozpočet na EU rok 2018 byl přijat 30. 11. 2017. V příštím roce
by mělo být 160,1 mld. € poskytnuto v prostředcích na závazky;
jedná se o navýšení o 0,2 % ve srovnání s předchozím rokem. Pod
výdajovými stropy víceletého finančního rámce na období 2014–
2020 zůstává rozpětí ve výši 1,6 mld. €, což EU umožňuje reagovat
na nepředvídatelné potřeby. Celkové platby by měly představovat
144,7 mld. €, což je oproti roku 2017 o 14,1 % více. Platby se
zvýšily proto, že EU očekává větší plnění spjaté s financováním
projektů ze strukturálních fondů | goo.gl/8egxH2

PODVODY S DPH

Komise chce zvýšit „odolnost“ evropského systému DPH
proti podvodům. 30. 11. 2017 navrhla odstranění právních
mezer, které umožňují rozsáhlé podvody. Návrh např. počítá
se zřízením online systému pro sdílení informací v rámci
stávající sítě Eurofisc. Tento systém by měl členským
státům umožnit zpracovávat, analyzovat a kontrolovat údaje
o přeshraničních činnostech, a vyhodnocovat tak riziko
podvodu co nejrychleji a nejpřesněji. | goo.gl/QybiWa

EKONIMIKA ROSTE

Hospodářství EU letos pravděpodobně
dosáhne nejrychlejšího tempa růstu za
poslední desetiletí: růst reálného HDP
se odhaduje na 2,3 %. Komise o tom
informovala 9. 11. 2017. Očekává se, že
míra nezaměstnanosti v eurozóně dosáhne
průměrné hodnoty 9,1 %, nejnižší úrovně
od roku 2009. V příštích dvou letech se má míra nezaměstnanosti dále
snižovat – na 8,5 % v roce 2018 a 7,9 % v roce 2019. V EU má míra
nezaměstnanosti podle prognózy dosáhnout v letošním roce 7,8 %,
v roce 2018 7,3 % a v roce 2019 pak 7,0 %. Komise očekává, že se tempo
vytváření pracovních míst zřejmě zmírní, jelikož v některých zemích
budou končit dočasné daňové pobídky a v jiných se projeví nedostatek
kvalifikovaných pracovních sil. | goo.gl/jneXmu

